
Uittreksel uit de  

samenwerkingsovereenkomst 

Kleinschalige Zorg Ondernemers Groene Hart 

 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adfund Begeleid Werken 

B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende te Alphen aan 

den Rijn (2402 LN) aan de Tarthorst 30, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de heer H. Freeke; 

 

2. De eenmanszaak Filia Zorg en Ondersteuning, kantoorhoudende te Alphen aan den 

Rijn (2402 DR) aan de Tsarenhof 95, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw C.A.J. Jochem-Vollenhouw; 

 

3. De eenmanszaak Net Iets Anders, kantoorhoudende te Roelofarendsveen (2371 HK) 

aan de Oeverzegge 13, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A. 

van der Borght-Marsman; 

 

4. De eenmanszaak OBPSY, kantoorhoudende te Leiden (2316 BK) aan de Hansenstraat 

40, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.J.C. van Natijne; 

 

5. De eenmanszaak Zorgbureau De Jager, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn 

(2408 MD) aan de Braziliëstraat 12, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer P.B.J. de Jager; 

 

6. De eenmanszaak Blankenhoeve, kantoorhoudende te Oud Ade (2374 AV) aan de 

Vennemeer 39, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw K.A.E. 

Wesselman; 

 

7. De eenmanszaak L.Q. van der Geest, kantoorhoudende te Oud Ade (2374 BR) aan de 

Blauwe Polderweg 1a, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.Q. van 

der Geest; 

 

8. De vennootschap onder firma Zorgboerderij ‘De Hoop’, kantoorhoudende te Ter Aar 

(2461 BZ) aan de Ringdijk 2, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw 

P.A.M. Kelder en mevrouw J.G.H. Kelder; 



 

9. De besloten vennootschap Zorggroep Soeverein, kantoorhoudende te Leiderdorp 

(2352 SM) aan de Splinterlaan 152, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer D. van de Griendt; 

 

10. De vennootschap onder firma Zorgtuin de Tas, kantoorhoudende te Weteringbrug 

(3445 BB) aan de Huigsloterdijk 65, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw A.M. Ganzevles en mevrouw J.I. van Haastregt-van der Star; 

 

11. De eenmanszaak Ontzorgt Zorg & Advies Bureau, kantoorhoudende te Alphen aan 

den Rijn (2402 RN) aan de Eikenhorst 17, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw J.S. Blanken-van den Bovenkamp; 

 

12. De eenmanszaak De Florahoeve, kantoorhoudende te Roelofarendsveen (2371 AJ) 

aan de Floraweg 17, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. 

Outhuis; 

 

13. De maatschap T&M Bosland, kantoorhoudende te Ter Aar (2461 EE) aan de 

Westkanaalweg 51A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H.M. 

Bosland en mevrouw T.S. Bosland-Liebeton; 

 

14. De eenmanszaak Autizorg, kantoorhoudende te Leimuiden (2451 WE) aan de Patrijs 

1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw N. Bot; 

 

15. De eenmanszaak Dagbesteding Beijzonder Welkom, kantoorhoudende te 

Nieuwkoop (2421 LB) aan de Nieuwveenseweg 49; te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw C.T.M. de Beij-Verlaan; 

 

16. De eenmanszaak Oog voor Ass, kantoorhoudende te Aarlanderveen (2445 XE) aan 

het   Noordeinde 48, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. de Jeu; 

 

17. De Stichting Inversa, kantoorhoudende te Woubrugge (2481 KX) aan de Boddens 

Hosangweg 39, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. R.G. Morauw 

Marechal; 

 

18. De heer A. de Vries, (onbezoldigd) adviseur, woonachtig te Oud Ade (2374 AE) aan 

de Kolk 13B, hierna te noemen: “De Vries”. 

 

Hierna elk afzonderlijk aangeduid als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’. 



 

 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

- Kleinschalige Zorg Ondernemers Groene Hart (KZO) is een samenwerkingsverband 

van kleinschalige zorgondernemers. De ondernemers verlenen hun diensten in het 

Groene Hart. De organisatie behartigt de belangen van zorgbehoevende cliënten, 

waarbij de persoonlijke keuzevrijheid van cliënten voor specifieke zorg of 

zorgaanbieder centraal staat. KZO ziet er verder op toe dat instanties procedures bij 

indicatiestelling en toewijzing van zorg nauwgezet voeren. In voorkomend geval 

ondersteunt KZO zorgbehoevende cliënten bij hun contacten met betreffende 

instanties; 

- Partijen hierdoor veel contact zullen hebben met gemeenten en instanties over het 

zorgvuldig toepassen van wettelijk geregelde procedures, alsmede een juiste 

toewijzing van zorg; 

- Partijen willen hiertoe gezamenlijk optreden naar gemeenten en instanties. 

 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

 

1. Samenwerking 

1.1. Partijen komen ten minste twee maal per jaar samen om te vergaderen over de in 

bovenstaande overwegingen genoemde onderwerpen, een en ander in de ruimste zin 

des woords.  

1.2. Indien nodig treden Partijen gezamenlijk in onderhandeling met gemeenten en 

instanties met betrekking tot de in de vergadering besproken standpunten.  

1.3. Partijen kunnen, indien zij dit wensen, zich laten bijstaan door De Vries. 

1.4. De Vries zal de leiding van de vergaderingen op zich nemen.  

1.5. Mevrouw K.A.E. Wesselman zal het ter vergadering besprokene notuleren. 

 

2. Ondersteuning 

2.1. Partijen kunnen De Vries verzoeken hen te ondersteunen bij aangelegenheden tussen 

de betreffende Partij en de gemeente.  

2.2. De Vries ondersteunt Partijen naar zijn beste kunnen bij aangelegenheden tussen de 

betreffende Partij en de gemeente. Partijen blijven zelf te allen tijde contactpersoon 

voor de gemeente, tenzij met De Vries anders wordt overeengekomen. 



2.3. Partijen vergoeden de onkosten die door De Vries bij de uitvoering van zijn 

werkzaamheden voor Partijen zijn gemaakt.  

 

 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1. De Vries is in geen geval aansprakelijk voor enige schade. De Vries staat Partijen 

desgewenst bij in hun contacten met de gemeente. Ook indien de betreffende 

aangelegenheden/onderhandelingen met de gemeente niet tot een voor de Partij 

bevredigende uitkomst leiden, zal De Vries niet aansprakelijk zijn voor enige schade 

die de Partij lijdt als gevolg van dit resultaat. 

 

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst  

4.1. Deze overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen 

kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen met inachtneming van 

een redelijke opzegtermijn.  

4.2. Iedere Partij is, naast hetgeen de wet bepaalt, gerechtigd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. 

Indien een andere Partij in staat van faillissement is verklaard, surseance van 

betaling is aangevraagd of toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen, doch 

slechts indien dat tekortschieten zodanig substantieel is dat het een onmiddellijke 

opzegging van deze overeenkomst rechtvaardigt. De Partij die meent dat een andere 

Partij tekort schiet zal de andere Partijen hierover schriftelijk informeren onder het 

stellen van een termijn van twee weken aan de tekort schietende Partij om alsnog 

goed te presteren. 

4.3. In geval van beëindiging door een van de Partijen van de overeenkomst zullen de 

rechten en verplichtingen daaruit in stand blijven, voor zover dit voor de juiste 

afwikkeling en gelet op de redelijke belangen van de andere Partijen noodzakelijk is.  

4.4. In geval van beëindiging door een van de Partijen van de overeenkomst zal de 

overeenkomst tussen de overige Partijen onverkort van kracht blijven, tenzij 

uitdrukkelijk anders bepaald door Partijen. 

4.5. Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan de geheimhoudingsplicht 

van Partijen. Artikel 5 (Geheimhouding) zal ook na beëindiging van deze 

overeenkomst in stand blijven.  

 

5. Geheimhouding  

5.1. Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de 

bedrijfsaangelegenheden van de andere Partijen. Zij zullen geen aspecten van hun 



relatie ter kennis van derden brengen. Partijen zullen hun personeel alsmede door 

hen in te schakelen derden instrueren de in dit artikel vastgelegde 

geheimhoudingsverplichting na te leven.  

 

 

6. Overig 

6.1. Partijen verplichten zich over en weer eventuele nog niet geregelde kwesties in goed 

overleg op te lossen. De vergadering benoemt in voorkomend geval een commissie 

die uit tenminste twee personen bestaat om deze kwesties ter hand te nemen. De 

commissie stelt Partijen binnen een afgesproken periode van het resultaat van haar 

werkzaamheden op de hoogte.   

6.2. Andere Partijen kunnen tot deze overeenkomst toetreden onder voorwaarden die in 

een separaat document zullen worden vastgelegd. Dit document zal als bijlage aan 

deze overeenkomst worden gehecht. Toetreding geschiedt niet eerder dan nadat 

daarover ter vergadering is gestemd en een absolute meerderheid van de stemmen 

wordt behaald.  

 

7. Recht en geschillen 

7.1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

7.2. Geschillen in verband met of naar aanleiding van deze overeenkomst zullen in de 

eerste plaats worden getracht te worden beslecht door middel van overleg.  

7.3. Indien het overleg, zoals genoemd in lid 2, niet binnen twee maanden tot een 

oplossing heeft geleid, is de meest gerede Partij gerechtigd het geschil voor te leggen 

aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.  

 

 

 

 


